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1

Inledning

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje
(tillstånd) för befintlig 40 kV luftledning mellan Kammarp och Rydsnäs i Ydre kommun i
Östergötlands län. Inom ramen för en tillståndsansökan skall ett samråd enligt 6 kap 4 §
miljöbalken genomföras. Detta dokument utgör underlag för samrådet. I bilaga 1 redovisas
samtliga kartor som finns i detta dokument i större storlek.

1.1

Bakgrund

E.ON Elnät har 2011 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en längre
ledningssträckning mellan Eksjö (Kvarnarp) och Visskvarn med avgreningen Broby till
Rydsnäs inom Eksjö, Aneby och Ydre kommuner i Jönköpings och Östergötlands län.
Sträckningen Kammarp-Rydsnäs som ingick i den längre ansökta ledningssträckningen har
fått kompletteringsföreläggande av Energimarknadsinspektionen (EI). E.ON Elnät har
därmed beslutat att ta fram en ny ansökan om förlängd nätkoncession för linje för denna
sträckning. Ledningens sträckning visas i kartan i Figur 1.
Sträckan Kammarp-Rydsnäs utgörs av en ca 5 km lång 40 kV luftledning som byggdes år
1991. För denna sträckning begär EI komplettering senast 2017-01-31.
Ledningen är en viktig del i E.ON Elnäts regionnät och överför el inom ett stort område till
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning
till flera större samhällen och landsbygden i regionen.
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Figur 1. Befintlig luftledning.

1.2

Tillstånd

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, s k nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i
6 kap. Miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och
ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.
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För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. De typer av
rättigheter E.ON Elnät tillämpar utgörs av servitutsavtal eller ledningsrätt.
1.2.1
Samråd
Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och enskilda särskilt berörda. Om verksamheten antas medföra
betydande miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga
statliga myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras.
För att ge möjlighet för berörda att tidigt följa utvecklingen i projektet avser E.ON Elnät att
redan från början samråda brett och att samråda med samtliga instanser vilket beskrivs
nedan.
Detta samrådsunderlag ligger till grund för samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (MB) med
övriga berörda myndigheter (utöver Länsstyrelsen i Östergötlands län och Ydre kommun)
och organisationer samt fastighetsägare och enskilt särskilt berörda. Samrådet genomförs
skriftligen och avser ledningens befintliga sträckning och utformning samt en alternativ
ledningssträckning och utformning, se figur 2. Allmänheten kommer att få information om
projektet genom annonsering i lokal tidning. Information om projektet och
samrådsunderlag finns även tillgängligt på E.ON Sverige AB:s webbsida
(www.eon.se/regionnat).
Samråd har tidigare genomförts med Länsstyrelsen i Östergötlands län och Ydre kommun.
De synpunkter som lämnas in under samrådsskedet samt de miljömässiga och ekonomiska
faktorer och de tekniska förutsättningarna som framkommer under arbetets gång ligger till
grund för E.ON Elnäts beslut om val av lokalisering och utförande.
Inkomna yttranden kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. Samrådsunderlaget
och samrådsredogörelsen ligger till grund för länsstyrelsens i Östergötlands län bedömning
om de planerade verksamheterna kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att upprättas efter genomfört samråd.
MKB:n kommer att vara en del av den ansökan om nätkoncession för linje som skickas in
till Energimarknadsinspektionen (EI) för tillståndshandläggning. EI skickar ansökan på
remiss och inhämtar yttranden från berörda länsstyrelser, kommuner, övriga myndigheter
och organisationer, fastighetsägare, hyresgäster och övriga som berörs av ansökningarna.
EI fattar därefter beslut om nätkoncession för linje kan beviljas eller inte.
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2

Lokalisering, omfattning och utformning

Samrådet avser en befintlig 40 kV luftledning i Ydre kommun i Östergötlands län. Den
sträcker sig från Kammarp till en befintlig transformatorstation i Aggarp sydost om
Rydsnäs. Befintlig luftledning är ansökans huvudalternativ.
Inom ramen för en nätkoncessionsansökan skall alternativa lokaliseringar och
utformningar tas fram. För att lokalisera alternativa sträckningar har ett utredningsområde
tagits fram. Inom utredningsområdet har sedan en alternativ sträckning av luftledning samt
en alternativ sträckning av markkabel tagits fram. Utredningsområdet samt alternativa
sträckningar har tagits fram genom GIS-analys med underlag av befintliga intresseområden
som naturmiljö- och kulturmiljöintressen som hämtats från bland annat länsstyrelsens,
skogsstyrelsens och riksantikvarieämbetets databaser.
Utredningsområden inom vilket alternativa sträckningar undersökts visas i figur 2 och
figur 4. Vid utredningen av framkomliga vägar har hänsyn till befintlig infrastruktur och
bebyggelse varit i fokus med även hänsyn till kända kultur -, natur-, och samhällsintressen
har tagits i beaktan.
De alternativ till befintliga sträckningar och utformningar som tagits fram beskrivs
utförligare i avsnitt 3 ”Studerade alternativ”.
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I figur 2 redovisas utredningsområdet för sträckan Kammarp-Rydsnäs och i figur 3
samtliga sträckningsalternativ.

Figur 2. Utredningsområde sträckan Kammarp-Rydsnäs.
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Av tekniska skäl och för att minimera påverkan anses det mest lämpliga området för ett
kabelalternativ var att följa befintlig infrastruktur i form av väg 134.
Området norr om väg 134 bedömdes i den initiala utredningen vara svårframkomligt för en
luftledning dels på grund av närheten till Sjön Östra Lägern med höga friluftsvärden och
dels på grund av närhet till flertalet bostäder.
Alternativ sträckning för luftledningen har därför lokaliserats söder om väg 134 och
befintlig ledning. Vid framtagande av sträckningsalternativet har sjösystemet KammenBremsen- Hammerumsjön varit en begränsande faktor.

Figur 3. Utredda alternativ på sträckan Kammarp-Rydsnäs. Befintlig sträckning är ansökans huvudalternativ.
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3

Studerade alternativ

Förutom befintlig luftledningssträckning har en alternativ lokalisering av luftledning samt
ett utformningsalternativ med markkabel studerats för respektive sträckning. Ett
nollaternativ som innebär att planerade åtgärder inte genomförs har även utretts. Samtliga
alternativ beskrivs nedan och visas i Figur 3.

3.1

Nollalternativ

Ett nollaternativ har som syfte att beskriva den påverkan som bedöms uppstå om planerade
åtgärder inte kommer till stånd. I det aktuella fallet handlar det om en befintlig kraftledning
som på grund av ändrade regler i lagstiftningen behöver söka förnyat tillstånd. En
kraftledning får inte hållas i drift utan gällande nätkoncession. Nollalternativet innebär
således att den aktuella ledningssträckan kommer att tas ur drift vilket skulle medföra
ledningsbrott på kraftledningen mellan Eksjö och Visskvarn. Nollaternativet innebär
således att ett mycket stort antal hushåll riskerar att bli strömlösa och att andra delar av
elnätet riskerar att bli överbelastade. Vid eventuell nedmontering av den aktuella
kraftledningssträckningen skulle påverkan på kultur- och naturvärden upphöra. Det
magnetfält som kraftledningen ger upphov till skulle även upphöra.

3.2

Lokaliseringsalternativ

3.2.1

Befintlig luftledning (Huvudalternativ)

Den aktuella 40 kV luftledningen som sträcker sig mellan Kammarp och Rydsnäs är ca 5
km lång. Startpunkten är norr om Kammarp, därefter sträcker sig ledningen i sydvästlig
riktning förbi västra sidan av sjöarna Kammen och Bremsen, norra sidan av
Hammerumssjön vidare mot västra sidan av Lugnet och slutpunkten är en
transformatorstation i Aggarp, se figur 3.
Som tidigare nämnts står luftledningen för elförsörjningen till E.ON Elnäts regionnät och
överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor
betydelse för en fungerande elförsörjning till flera större samhällen och landsbygden i
regionen.
3.2.1.1 Alternativ sträckning luftledning
Alternativ sträckning av luftledning sträcker sig från Kammarp längs en mindre väg i
sydostlig riktning, därefter viker den av i sydvästlig riktning förbi östra sidan av sjöarna
Kammen och Bremsen, vidare söder om Hammerumssjön och söder om Lugnet i riktning
mot St Åby. Slutpunkten är precis som för befintlig luftledning transformatorstationen i
Aggarp, se figur 3.
3.2.1.2 Alternativ sträckning markkabel
Alternativ utformning med markkabel sträcker sig från Kammarp ut till länsväg 134 och
vidare längs vägen.
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I höjd med Forsnäs lämnar sträckningsalternativet vägen och går i befintlig ledningsgata
ner till transformatorstationen i Aggarp, se figur 3. Detta för att undvika etablering av
kabel nära bostäder samt för att undvika intrång i kultur- och naturvärde.

3.3

Utformningsalternativ

Två utformningsalternativ redovisas för respektive sträckning. Dels en utformning med
luftledning, dels en markkabelutformning.
3.3.1
Luftledning
Befintlig luftledning är byggd 1991. Ledningen består av enkelstolpar/linepost med
horisontellt monterade faslinor, se figur 4. Stolparna är 12-17 m höga. Skogsgatan där
ledningen går är 35 m bred. Alternativ utformning av luftledning är densamma som för
befintlig luftledning.

Figur 2. Schematisk bild av kabelschakt.

Figur 4. Exempelbild på en luftledning med enkelstolpe/linepost
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3.3.1.1 Markkabel
Alternativ utformning i form av en markkabel innebär ett schaktdjup på ca 1 m och
bredden på schakten är ca 0,75-1 m. I figur 5 visas en schematisk skiss av ett kabelschakt
med markförläggning av kabel av aktuell storlek.

Figur 5. Schematisk skiss över kabelschakt.
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4

Beskrivning av berörda intressen samt miljöpåverkan

Med hjälp av kartor har studier genomförts för att identifiera intressen i form av
naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, förorenad mark och miljöfarlig verksamhet. Intressen
har studeras inom 100 m på vardera sida om befintlig luftledning respektive alternativa
ledningar. Intresseområdena har inhämtats digitalt från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet. Information om bebyggelse och infrastruktur har hämtats från
fastighetskartan.
I detta skede är det svårt att göra en detaljerad bedömning av miljöpåverkan, därför
kommer miljöpåverkan och dess konsekvenser att utredas vidare i den
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer tas fram som en del av
koncessionsansökan.

4.1

Landskapsbild

Ydre kommun ligger i den norra delen av det sydsvenska höglandet. Landskapet är till stor
del skogsbeklätt med inslag av sjöar, åar, mindre vattendrag och våtmarker. Topografin är
varierad med både flackare och brantare partier.
Sträckan Kammarp-Rydsnäs utgörs till största delen av ett kuperat skogsbeklätt landskap
med inslag av sjöarna Kammen, Bremsen och Hammerumssjön. Ett mindre antal öppna
marker med bebyggelse finns också i området.
Rydsnäs är ett småkuperat samhälle beläget vid den södra delen av sjön Östra Lägern.
Kyrkan i Rydsnäs utgör ett landmärke. I sydostlig riktning mellan Aggarp och Arnarp
sträcker sig Malmaområdet som är ett sammanhängande odlingslandskap dominerat av
ängs- och hagmarker.1
4.1.1
Miljöpåverkan
En luftledning syns i landskapet, vilket inte en markkabel gör. Konsekvenserna på
landskapsbilden blir därmed större för en luftledning.
Avseende alternativa sträckningar skulle en tillfällig påverkan på landskapsbilden under
byggnation ske då maskiner, upplag av material och massor samt öppna schakt förekomma
i aktuellt område.

1

Ydre kommun, Översiktsplan (ÖP), antagen 2013
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4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Markanvändningen utgörs som nämnts i avsnitt 4.1 Landskapsbild av skogsmark med
inslag av sjöar, våtmarker och mindre vattendrag. Delvis finns bebyggelse och vägar. Nära
Aggarp finns ängs- och hagmarker.
Ydre kommuns översiktsplan (ÖP) är antagen 2013. Den anger att området vid de tre
sjöarna Kammen, Bremsen och Hammerumssjön klassas som Myrskydd klass 3, se avsnitt
4.3 Naturmiljö.
I ÖP 2013 redovisas att det finns detaljplaner i sydöstra Rydsnäs och
områdesbestämmelser i Forsnäs. Befintlig och alternativ luftledningssträckning samt
alternativ markkabelsträckning kan passera igenom detaljplanelagt område. Alternativ
markkabelsträckning kan beröras av områdesbestämmelserna.
Befintlig luftledning (huvudalternativ) passerar 10 bostadshus inom 100 m från kabeln. Det
bostadshus som ligger närmast ligger ca 35 m från ledningen.
Alternativ luftledningssträckning passerar 1 bostadshus inom 100 m från sträckningen.
Avståndet är ca 25 m.
Alternativ markkabelsträckning passerar 15 bostadshus inom 100 m från kabelsträckningen
samt ett mindre industriområde. Det bostadshus som ligger närmast ligger ca 10 m från
sträckningen.
4.2.1
Miljöpåverkan
I samband med nedmontering av befintlig luftledning eller anläggningsarbete av alternativa
ledningar bedöms störningar i form av buller, vibrationer och trafikstörningar kunna
uppstå. Dessa är dock tillfälliga. Påverkan på detaljplaner och områdesbestämmelser
kommer utredas vidare i MKB.

4.3

Naturmiljö

Några naturreservat eller natura 2000-områden berörs ej av befintlig luftledning eller
alternativa sträckningar. I figur 6 visas naturvärdena inom området.
4.3.1
Befintlig sträckning
Inom 100 m från befintlig luftledning är 5 st nyckelbiotoper, 4 st sumpskogar, 1 ängs- och
betesmark, 1 naturvärde och 1 naturvärdesobjekt vatten belägna. Samtliga klassade av
Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoperna består av ädellövsträd med spärrgreniga grova träd,
värdefull kryptogamflora och värdefull lägre fauna. Sumpskogarna utgörs av kärrskog med
al och glasbjörk samt blandskog med stort alinslag respektive myrskog bestående av
blandskog av löv och barr. Ängs- och betesmarken utgörs av bete. Naturvärdet utgörs av en
alsumpskog. Naturvärdet vatten utgörs av Skrivaremoån.
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Länsstyrelsen i Östergötlands län har genomfört en Eklandskapsinventering i Ramelarp
och Aggarp. En trädinventering har också genomförts i Ramelarp och Hammerum. I
Ramelarp har ekar inventerats och i Hammerum en asp.
Befintlig luftledning passerar området benämnt Ramelarps fältgentianor och ekhage samt
området benämnt Myrområdet mellan Sjöarpesjön och Kammen vilka finns upptagna i
Ydre kommuns naturvårdsprogram. Områden klassas som naturvärde klass 3.
Myrområdet mellan Sjöarpesjön och Kammen ingår i Ydre kommuns naturvårdsprogram.
Samma område är också våtmarksinventerat med naturvärdesklassen högt naturvärde.
4.3.2
Alternativ luftledning
Inom 100 m från alternativ luftledningssträckning är 5 st nyckelbiotoper, 4 st sumpskogar,
3 st naturvärden, 1 st biotopskyddsområde naturvärde och 1 naturvärdesobjekt vatten
belägna. Samtliga klassade av Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoperna består förutom av
ädellövsträd, se befintlig ledning ovan, av en barrnaturskog med stort inslag av senvuxna
träd och rik hängslavsförekomst som är belägen söder om Kammen. Sumpskogarna utgöra
av kärrskog samt mosseskog. Naturvärdena består av ädellövskog respektive barrskog.
Biotopskyddsområdet består av en barrblandskog av äldre naturskogsartad karaktär.
Naturvärdet vatten utgörs av Skrivaremoån.
Även myrområdet mellan Sjöarpesjön och Kammen, som ingår i Ydre kommuns
naturvårdsprogram är våtmarksinventerat och klassat som naturvärdesklassen högt
naturvärde, berör alternativ luftsträckning.
4.3.3
Alternativ markkabel
Inom 100 m från alternativ markkabelsträckning är 3 st av Skogsstyrelsen klassade
nyckelbiotoper belägna, vilka består av ädellövsträd, se befintlig sträckning ovan. Även 1
ängs- och betesmark berörs vilken är klassad som restaurerbar. 1 naturvärdesobjekt vatten,
Skrivaremoån, berörs också.
Alternativ markkabelsträckning passerar området benämnt Ramelarps fältgentianor och
ekhage vilket finns upptaget i Ydre kommuns naturvårdsprogram. Det område som berörs
av alternativ markkabelsträckning består av ett stort bestånd, minst 200 exemplar, av den
rödlistade fältgentianan.
Befintliga naturvärden för befintlig respektive alternativa sträckningar redovisas i figur 9.
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Figur 6. Naturvärden Kammarp – Rydsnäs.

4.3.4
Miljöpåverkan
Befintlig luftledning bedöms inte påverka de befintliga naturmiljöintressen negativt så
länge den står kvar i sin nuvarande utformning. Vid nedrivning av befintlig luftledning
samt vid byggande av nya alternativa ledningar kan naturmiljöintressen komma att
påverkas.
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4.4

Kulturmiljö

I figur 7 visas kartbilder med de kulturmiljöer som finns inom det aktuella området.
Några kulturreservat eller riksintressen för kulturmiljö berörs vare sig av befintlig ledning
eller alternativa sträckningar
4.4.1
Befintlig luftledning
Inom 100 m från befintlig luftledning (huvudalternativ) återfinns fornlämningar angivna i
tabell 1.
Tabell 1. Fornlämningar inom 100 meter från befintlig luftledning.

RAÄ nr/ID

Fornlämningstyp

Avstånd från ledning

Sund 156:1

Område med fossil
åkermark

25

Sund 184:2

Stensättning

61

Sund 184:2

Stensättning

71

Sund 184:2

Stensättning

67

Västra Ryd 163:1

Fossil åker

15

4.4.1.1 Alternativ luftledning
Inom 100 m från alternativ luftledningssträckning återfinns fornlämningar i tabell 2.
Sträckningen passerar också i utkanten av ett regionalt kulturmiljöintresse benämnt
Stubbarp, vilket utgörs av en bymiljö.
Tabell 2. Fornlämningar inom 100 meter från alternativ luftledning.

RAÄ nr/ID

Fornlämningstyp

Avstånd från ledning
(m)

Sund 156:1

Område med fossil
åkermark

25

Sund 242

Fossil åker

96

Sund 208:1

Vägmärke

20

Västra Ryd 9:1

Röjningsröse

0

Västra Ryd 8:1

Röjningsröse

100

Västra Ryd 166:1

Röse

26

Västra Ryd 166:2

Stensättning

57
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Västra Ryd 56:1

Röse

44

Västra Ryd 163:1

Fossil åker

10

4.4.2
Alternativ markkabel
Inom 100 m från alternativ markkabelsträckning återfinns fornlämningar i tabell 3.
Tabell 3. Fornlämningar inom 100 meter från alternativ markkabel.

RAÄ nr/ID

Fornlämningstyp

Avstånd från ledning
(m)

Sund 156:1

Område med fossil
åkermark

25

Sund 183:1

Vägmärke

67

Sund 214:1

Stensättning

67

Sund 184:2

Stensättning

8

Sund 184:2

Stensättning

19

Sund 184:2

Stensättning

24

Västra Ryd 23:2

Stensättning

72

Västra Ryd 23:1

Stensättning

69

Västra Ryd 3:2

Stensättning

68

Västra Ryd 3:1

Stensättning

60

Västra Ryd 22:1

Stensättning

0

Västra Ryd 1:1

Fornlämningsliknande
lämning

56

Västra Ryd 167:1

Färdväg

56

Västra Ryd 75:1

Grav markerad av
sten/block

76

Västra Ryd 2:1

Vägmärke

73

Västra Ryd 4:2

Stensättning

93

Västra Ryd 4:1

Stensättning

80

Västra Ryd 167:1

Färdväg

39

Västra Ryd 167:1

Färdväg

45
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Kulturvärden för befintlig respektive alternativa sträckningar redovisas i figur 7.

Figur 7. Kulturvärden Kammarp – Rydsnäs.

4.4.3
Miljöpåverkan
Befintlig luftledning bedöms inte påverka de befintliga kulturmiljöintressena negativt så
länge den står kvar i sin nuvarande utformning. Vid nedrivning av befintlig luftledning
samt vid byggande av nya alternativa ledningar kan kulturmiljöintressen komma att
påverkas.

4.5

Friluftsliv

Något direkt friluftsliv sker inte inom området där befintlig luftledning eller alternativa
sträckningar går.
Friluftslivet är främst knutet till sjön Östra Lägern. Här finns badplats, båthamn och
promenadstråk.

sid 19/22

Längs sjöns södra strand finns ett naturområde med en kulle från vilken det är utsikt över
sjön. På vintern fungerar sjön som skridskois och sommartid är den en resurs för fiske och
paddling.2
Något riksintresse för friluftsliv berörs ej av befintlig respektive alternativa sträckningar.
4.5.1
Miljöpåverkan
Befintlig luftledning eller alternativa sträckningar bedöms inte påverka befintliga
friluftslivsintressen negativt eftersom friluftslivet inte pågår i någon större utsträckning
inom dessa sträckningar. I de fall en påverkan skulle kunna uppstå är det främst vid
nedrivning av befintlig luftledning samt vid byggande av nya alternativa ledningar.

4.6

Infrastruktur

Befintlig luftledning sträcker sig en kortare sträcka utmed väg 134 vid Forsnäs. Därefter
passerar den enbart mindre skogsvägar fram tills den passerar över den lite större bilvägen
vid Aggarp.
Alternativ luftledningssträckning passerar enbart mindre skogsvägar fram tills den passerar
över den lite större bilvägen vid Aggarp.
Alternativ kabelsträckning sträcker sig längs väg 134 från Forsnäs till Aggarp. Sista biten
sträcker den sig längs vägarna i ett industriområde.
4.6.1
Miljöpåverkan
I samband med nedrivning av befintlig luftledning eller anläggningsarbete av alternativa
ledningar bedöms störningar i form av trafikstörningar att kunna uppstå. Dessa är dock
tillfälliga.

4.7

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Kring
kraftledningar uppkommer elektromagnetiska fält med den nominella frekvensen 50 Hz.
Magnetfältet från en kraftledning har en styrka som beror på hur mycket ström som
transporteras i ledningen, avståndet till ledningen samt faslinornas höjd och inbördes
placering. Magnetfältets styrka mäts och beräknas i enheten mikrotesla (µT) och styrkan
avtar snabbt med avståndet från ledningen.
I dagsläget har forskningen inte entydigt kunnat fastställa om det finns några negativa
hälsoeffekter av magnetfält från kraftledning.
2
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Därför har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden för allmänhetens
exponering för magnetfält. Inte heller har några skyddsavstånd avseende magnetfält tagits
fram.
Eftersom negativa hälsoeffekter inte kan uteslutas rekommenderar ansvariga myndigheter i
Sverige att försiktighet tillämpas. E.ON Elnät beaktar den av Strålsäkerhetsmyndigheten
rekommenderade försiktighetsstrategin avseende barns exponering för lågfrekventa
magnetfält:
”Magnetfält som är kraftigt förhöjda bör reduceras i miljöer där barn vistas varaktigt om
det kan genomföras till rimliga kostnader och med försumbara konsekvenser. I vanlig
boendemiljö är magnetfältsnivåer över 2 μT i årsmedelvärde att betrakta som kraftigt
förhöjda.
För nya elektriska anläggningar bör man redan vid planeringen beakta teknikval och
placering för att sträva mot att barn inte exponeras för förhöjda magnetfältsnivåer om det
kan genomföras till låga kostnader och med försumbara konsekvenser. Detsamma gäller
vid utformning och uppförande av nya byggnader i närheten av befintliga elektriska
anläggningar. I vanlig boendemiljö är magnetfältsnivåer upp till 0,2 μT i årsmedelvärde
att betrakta som normala.”
Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten regleras i
de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättats med berörda fastighetsägare.
De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande
av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan
bedrivas i ledningarnas närhet anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns
reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter.
4.7.1
Miljöpåverkan
Magnetfältsberäkningar kommer att genomföras i samband med att en MKB tas fram inom
ramen för ansökan.

4.8

Förorenade områden

Befintlig luftledning eller alternativ luftledningssträckning berörs inte av några förorenade
områden.
Två potentiellt förorende områden ligger inom 100 m från alternativ markkabelsträckning.
Dessa utgörs av en ytbehandlingsverksamhet med lack, färg eller lim samt en
verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel.
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4.8.1
Miljöpåverkan
Alternativ markkabelsträckning bedöms inte påverka de områden med förorenad mark som
är belägna inom 100 m från föreslagen kabelsträckning eftersom kabeln kommer att
förläggas längs befintlig väg och inte på de fastigheter som angivits som förorenade.

4.9

Miljöfarlig verksamhet

De miljöfarliga verksamheter som berörs är de som nämns under avsnittet 4.8 Förorenade
områden ovan, d v s en ytbehandlingsverksamhet och en verkstadsindustri. Dessa berör
enbart alternativ markkabelsträckning.
4.9.1
Miljöpåverkan
Alternativ markkabelsträckning bedöms inte påverka de miljöfarliga verksamheter som är
belägna inom 100 m från föreslagen kabelsträckning eftersom kabeln kommer att förläggas
längs befintlig väg och inte på de fastigheter där de miljöfarliga verksamheterna pågår.

5

Förslag till MKB-disposition
1. Icke teknisk sammanfattning
2. Bakgrund och syfte
3. Tillstånd inkl samråd
4. Tillåtlighet
5. Alternativutredning
6. Utförande, drift och underhåll
7. Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning
8. Samlad bedömning
9. Referenser

6

Referenser
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